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BIULETYN AKADEMII NAUKI

Pewnego dnia
mądry szaman powiedział do swojego wnuka:
- Czuję się tak, jakby w moim sercu
toczyły walkę dwa wilki. Białego przepełnia miłość, przebaczenie i pokój, a jego
obecność rodzi uśmiech. Ciemny jest pełen
gniewu i złości, a jego obecność powoduje,
że uśmiech znika...
- Który z nich zwycięży? – zapytał przejęty chłopiec
- Ten, którego karmię – odpowiedział szaman
Przypowieść indiańska
Serce każdego dziecka przepełnione jest blaskiem
białego wilka. Kiedy w sercu lśni jego blask, na twarzy
rozkwita uśmiech, wzrasta siła charakteru, dziecko z gracją
i wdziękiem przechodzi przez życiowe perturbacje. Kiedy
serce zasnuwa cień ciemnego wilka, wraz z nim pojawiają się
zniekształcenia miłości: lęk, zazdrość, agresja, a uśmiech znika...
Sztuka życia to sztuka karmienia białego wilka w sercu...
a dziecko powinno uczyć się jej od najmłodszych lat.
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Sztuka: (łac.ars)
umiejętność, znajomość ściśle
określonych reguł i postępowanie
zgodnie z nimi. Sztuka naśladuje naturę
wybierając z niej to, co piękne.
Serdecznie zapraszamy na kolejną podróż w krainę możliwości
dziecka. W biuletynie, który oddajemy w Państwa ręce,
chcemy zasygnalizować konieczność zwrócenia większej
uwagi nie tylko na rozwój intelektualny dziecka, ale
również na sztukę życia, czyli rozwój jego emocji i siły charakteru. Zademonstrujemy również możliwości Państwa
pamięci i omówimy kilka ciekawych zagadnień związanych
z czytaniem. Życzymy miłych wrażeń podczas czytania.

Archiwalne numery biuletynu w wersji elektronicznej są do pobrania na www.akademianauki.pl

NIE DOPUŚCIĆ DO ZMAZANIA
UŚMIECHU Z TWARZY DZIECKA
Czy potrafisz sobie wyobrazić dzieci,
które kilka godzin siedzą i ciągle
narzekają? Nie jest to możliwe, prawda?
Dzieci są naturalne. Szybko zapominają
i nie przeżuwają w umyśle negatywnych zdarzeń. Zaraz po łzach rozkwita
uśmiech i gotowość do stawienia czoła
całemu światu. W świecie, w którym
dominuje stres, każdemu dorosłemu
przydałoby się trochę dziecięcej naturalności i uśmiechu. Dziecko śmieje
się czterysta razy dziennie, a dorośli
trzy do pięciu razy, a często wcale
(uśmiech cyniczny, złośliwej satysfakcji,
czy pod wpływem używek się nie liczy).
A cóż warte jest życie bez szczerego,
głębokiego uśmiechu? Czy ma jakąś
wartość?

Co możemy zrobić, żeby wraz z upływem lat, uśmiech nie znikał z twarzy
dzieci? Dziecko, żeby radzić sobie we
współczesnym świecie, żeby mogło
budować dobre relacje i jako dorosły nie
chorować na wrzody żołądka, potrzebuje dziś wiedzy znacznie wykraczającej
poza tabliczkę mnożenia i datę bitwy
pod Grunwaldem. Dziś dzieci potrzebują
uczyć się sztuki życia, sztuki karmienia
dobrego wilka w sobie i innych...
PORUSZAĆ SIĘ W ŚWIECIE JAK LEW
W Akademii Nauki, oprócz tego,
że uczymy dzieci jak być biegłym
czytelnikiem, jak korzystać z własnej inteligencji i pamięci, to również poprzez
gry i zabawy, bajki metaforyczne i procesy psychologiczne dzieci poznają

same siebie. Podczas kolonii i w trakcie
każdych zajęć w ciągu roku tworzymy
przestrzeń do odkrywania przez dziecko
jego mocnych stron, uczymy jak radzić
sobie z własnymi emocjami i uczuciami. Dzieci, które posiadają tę wiedzę
i umiejętności, zaczynają być bardziej
pewne siebie, mocne. Zaczynają
poruszać się w świecie jak lwy, które
ufają swoim możliwościom...

Dziecko może nauczyć dorosłego
trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
i domagać się - ze wszystkich
sił - tego, czego się pragnie.
Paulo Coelho

DZIECKO,KTÓRENIECZYTA
Kim się stajemy zależy od tego, co czytamy, kiedy zakończymy już standardową
edukację. Najlepszym uniwersytetem
ze wszystkich jest kolekcja książek
W 2008 roku w Akademii Nauki przy
wspólnym stole zasiadła grupa naukowców ze Szwajcarii, Finlandii, Włoch
i Polski. Celem wizyty naukowców,
wydelegowanych do Polski przez Unię
Europejską, było poszukiwanie metod,
które mogłyby sprawić, że młodzież
gimnazjalna zacznie czytać książki.
Okazuje się, że problem z czytelnictwem u młodzieży ma charakter
ogólnoeuropejski. Jedną z placówek,
którą wizytowali naukowcy, była
Akademia Nauki. Naukowcy uczestniczyli jako obserwatorzy w zajęciach
dla gimnazjalistów i byli pod dużym
wrażeniem ich zaangażowania, jakości
czytania, sprawności pamięci, szczerości
podczas gier i zabaw psychologicznych. Z wizyty w Akademii płynął
jeden wniosek – dzieci nie czytają,
bo nie potrafią. Sprawność czytania
przeciętnego nastolatka jest żenująco
niska. Gdyby sprawność chodzenia była
taka jak sprawność czytania, to wszyscy
chodzilibyśmy o kulach. A kiedy chodzi
się o kulach, trudno rozkoszować się
tańcem... Dzieci mają głębokie urazy
związane z czytaniem, które wynikają
z koślawych metod uczenia. Często sami
dorośli stwierdzają, że nie będą uczyć
małych dzieci czytania, bo nie chcą im
zabierać dzieciństwa! Skąd taka postawa? Czy stąd, że nauka czytania była
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pasjonującą przygodą? Raczej drogą
przez mękę. Uraz może być tak duży,
że trwale zniechęci do czytania – są
dorośli, którzy z dumą wręcz oznajmiają,
że nie przeczytali ani jednej książki
w życiu. Taka postawa nie wynika z tego,
że w dzieciństwie mieli oni pozytywne
doświadczenia czytelnicze... Jeżeli chcemy, żeby dzieci czytały, przede wszystkim musimy zweryfikować metody
uczenia czytania. Dopiero, kiedy dzieci
osiągną większą sprawność czytania
będą mogły czerpać przyjemność z obcowania z książką. Taki również był ogólny wniosek Komisji zawarty w raporcie
końcowym, po wizytach w szkołach
we wszystkich krajach członkowskich
Unii Europejskiej.
Biegle czytające dzieci zazwyczaj lepiej radzą sobie w szkole. Dysponują
większą wiedzą. W społeczeństwie,
w którym pracownik umysłowy jest
klasą dominującą, biegłe czytanie
stanowi podstawową kompetencję,
na równi z językiem angielskim.
Dziś nie do pomyślenia jest, żeby
dziecko mogło nie znać w przyszłości języka angielskiego.
Natomiast, jeśli chodzi o czytanie, dalej niefrasobliwie uczy się
dzieci metodami, które zniechęcają je do czytania, czego efekty
widać po osiągnięciach czytelniczych – a raczej ich braku – chociażby wśród młodzieży.
W dalszej części biuletynu
omówimy, w jaki sposób sku-

tecznie zniechęca się dzieci do czytania.
A teraz, zapraszamy na krótką przygodę
z pamięcią. Będą mogli Państwo
doświadczyć, że poznanie prostej zasady funkcjonowania naszej pamięci
może całkowicie zmienić nastawienie
do własnych możliwości zapamiętywania. Sztuka życia, to odkrywanie
wciąż na nowo samych siebie...
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DOBRA PAMIĘĆ, ALE KRÓTKA

Ludzie nie są więźniami losu, a jedynie więźniami swoich własnych umysłów...
Franklin Delano Roosevelt
Wiele osób uważa, że ma kiepską
pamięć. Jeżeli zaliczasz się do tych
osób, mam dla Ciebie dobrą wiadomość
– M A S Z D O S K O N A Ł Ą PA M I Ę Ć !
Rozejrzyj się dookoła. Widzisz tysiące
rzeczy, przedmiotów, zjawisk... Wiesz,
co to są za zjawiska, potrafisz nazwać
te przedmioty, znasz ich przeznaczenie, wiesz jak powstały... Masz w swoim banku pamięci potężną wiedzę o
wszechświecie, galaktykach, związkach,
psychice, duszy, a nawet o losach
Marysieńki z serialu. Zdaj sobie z tego
sprawę, - pamiętasz olbrzymie ilości
informacji!!! Tym bardziej wydaje się
dziwne, jak osoba, która ma tak rozległą
wiedzę jak TY, mogła wpaść na tak
niedorzeczny pomysł, że ma kiepską
pamięć?
No dobrze – możesz odpowiedzieć:
– ale nie mogę zapamiętać najprostszej
listy zakupów, czyż to nie świadczy,
że mam słabą pamięć?
Jeżeli nie zapamiętujesz listy zakupów
– to tylko znaczy, że nie potrafisz korzystać z własnej, doskonałej pamięci...
Kiedy przejeżdżasz koło sklepu i dzwonisz do domu „czy są potrzebne jakieś
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zakupy?”, możesz usłyszeć w słuchawce:
- Dobrze, że dzwonisz, bo są potrzebne: ziemniaki, chleb, cukier, cebula,
jabłka. Kup jeszcze masło. Jak zobaczysz świeżą rybę, to również weź na
jutro na obiad. Potrzebujemy jeszcze
przecier pomidorowy, bułkę tartą i weź
jeszcze parę cytryn. I to chyba wszystko.
Zapamiętałeś?
Możesz teraz przez chwilę zamknąć
oczy i spróbować sobie przypomnieć
tę listę dziesięciu rzeczy do kupienia.
Jeżeli zapamiętywałeś mechanicznie,
to skorzystałeś właśnie z tzw. pamięci
krótkotrwałej, w której informacje
przechowywane są od kilku sekund,
do kilku minut. Dlatego jest bardzo
prawdopodobne, że nie zapamiętałeś
wszystkiego. Oczywiście nie dlatego,
że masz kiepską pamięć, ale dlatego,
że użyłeś niewłaściwej pamięci do tego
typu przedsięwzięcia.
Kiedy do zapamiętywania użyjesz wyobraźni, zapiszesz informacje w pamięci
długotrwałej.
Jako systemu haków pamięciowych, posłuży nam... Twoje ciało. Będziesz teraz
wyobrażać sobie po kolei rzeczy do kupienia, rozmieszczone na własnym ciele.
Kiedy pójdziesz do sklepu, wystarczy,
że pomyślisz o określonej części ciała
i od razu przypomnisz sobie, co masz do
kupienia.
Pierwsze na naszej liście są ziemniaki,
i pierwsza zakładka, to stopy. Wyobraź
sobie teraz przez chwilę, że depczesz ugotowane ziemniaki, czujesz
ich ciepło pod stopami, wychodzą
między palcami u stóp... Przez chwilkę
pobądź z tym obrazem... Drugi jest
chleb i zakładka kolana. Wyobraź
sobie, że klęczysz na chlebie...
Jedno kolano może klęczeć
na świeżej kromce, drugie na czerstwej. Poczuj chleb pod swoimi
kolanami... Dalej mamy cukier
i uda. Wysypałeś na siebie
cukier i teraz przesypuje się po
Twoich udach... Cebula i
pośladki – do zapamiętania
tego możesz użyć dawniej
używanego z okazji wywiadówki w szkole
powiedzenia „smaruj
tyłek cebulą”... Kolejne są jabłka
i brzuch. Wyobraź,
sobie jabłka ro-

zgniatane na swoim brzuchu, ociekającym sokiem, zobacz ogryzki, pestki
ogonki, miąższ... Dalej masło i klatka
piersiowa – samodzielnie wymyśl obraz... Każdy obraz przez chwilę zobacz,
poczuj... Szyja i ryba – poczuj zimny
dotyk ryby na szyi, albo ość w gardle...
przecier pomidorowy na ustach...
Peeling nosa z bułki tartej... Cytryna
na czole... Żeby teraz przypomnieć
sobie listę zakupów, po kolei musimy
pomyśleć o naszych zakładkach... Co
deptałem? Na czym klęczałem? Co było
na moich udach, a czym smarowałem
pośladki? Co było na moim brzuchu,
a co na klatce piersiowej? Co dotykało
mojej szyi i co trzymałem w ustach? Co
się działo z moim nosem i co pukało
mnie w czoło? Jeżeli dobrze wyobraziłeś
sobie te obrazy, to teraz bez najmniejszych problemów, przypomniałeś
sobie całą listę zakupów, prawda?
I kto tu ma słabą pamięć???
PAMIĘĆ I DZIECI
Jeżeli myślisz, że masz słabą pamięć i nie
potrafisz z niej korzystać, nauka może
wiązać się z dużym napięciem i stresem. Dzieci, które wiedzą jak korzystać
z własnej pamięci są znacznie mniej na
ten stres narażone. Każde dziecko ma
doskonałą pamięć i powinno wiedzieć,
jak z niej korzystać.
Polecane książki: „Pamięć na zawołanie”
Tony Buzan; „Sekrety superpamięci”
Harry Lorayne; „Pamięć na całe życie”
Marek Szurawski
Zaproszenie na bezpłatne warsztaty
W Akademii Nauki rodzice mogą
uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach z dziedziny psychologii. Dotychczas w warsztatach mogli brać udział tylko rodzice dzieci, które uczęszczają do
nas na zajęcia. Ale w tym roku zapraszamy wszystkich chętnych, do udziału
w bezpłatnych warsztatach: „Jak wspomóc dziecko w nauce – działanie pamięci”. Podczas warsztatów zapoznają się
Państwo ze skutecznymi technikami
zapamiętywania i uczenia, dzięki którym
będziecie mogli pomagać swojemu
dziecku w nauce. Każde dziecko jest
inteligentne i może sprawnie się uczyć,
ale dzieci potrzebują wiedzy na temat
sposobu działania ich pamięci, żeby w
pełni korzystały z własnych możliwości.
Terminy otwartych warsztatów dla rodziców
znajdują się na www.jakwspomocdziecko.pl.
Serdecznie zapraszamy.
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JAK W KILKU RUCHACH ZNIECHĘCIĆ

DZIECKO DO CZYTANIA?
Żeby skutecznie zniechęcić dziecko
do czytania, należy trzymać się kilku
prostych zasad. Pokrótce omówimy
teraz każdą z nich.
I. ZASADA – POD ŻADNYM
POZOREM NIE ZACZYNAJ ZABAWY
W CZYTANIE PRZED PÓJŚCIEM
DZIECKA DO SZKOŁY.
Pamiętaj, że dziecko do piątego
roku życia, ma olbrzymi potencjał
umysłowy, dlatego zabawa w czytanie w tym wieku sprawia mnóstwo
satysfakcji i frajdy, a wielki talent może
nawet sprawić, że dziecko nauczy się
czytać bez wysiłku i w przyjemnej
atmosferze. Takie dziecko przestaje
być podatne na wszelkie systemy
zniechęcające do czytania, do końca
życia będzie czytało znacznie bieglej
niż jego rówieśnicy i będzie to lubiło.
Dlatego, żeby dziecko nie lubiło
czytać, należy wstrzymać się ze wszelkimi zabawami w czytanie przynajmniej do siódmego roku życia.
Po siódmym roku życia wszystko
staje się już łatwiejsze. Siedmiolatek
na skutek działania apoptozy, czyli
programowanej śmierci komórek
mózgowych (która rozpoczyna się
w wieku pięciu lat), traci wiele ze swoich naturalnych talentów i możliwości,
oraz dysponuje już znacznie mniejszym potencjałem do uczenia się niż
trzy czy czterolatek (o tym procesie
ociosywania mózgu pisaliśmy już
wielokrotnie w poprzednich biuletynach). Dlatego to, co pięciolatek mógł
osiągać bez wysiłku, dla siedmiolatka będzie już znacznie trudniejsze.
Zniechęcanie jest tym łatwiejsze, że
dziecko w tym wieku osiąga gotowość
do wdrożenia Niezwykle Skutecznego Systemu Obrzydzającego
Czytanie (NSSOC), który powstał
w zamierzchłych czasach, w dziewiętnastowiecznej Europie, której
społeczeństwo składało się w 80%
z analfabetów. System ten - w ówczesnych czasach niezbędny - stosowany
dzisiaj, doskonale zniechęca dzieci do
czytania. O skuteczności NSSOC nie
trzeba nikogo przekonywać. Skutkiem
jego działania jest to, że prawie 80%
gimnazjalistów deklaruje niechęć do
czytania. NSSOC sprawia, że dziecko
nie interesuje się dobrą książką, która
mogłaby poszerzyć jego horyzonty
myślowe i skazuje je na płaską, i za4

zwyczaj głupią rozrywkę oferowaną
przez TV czy gry komputerowe.
NSSOC potrafi wkodować niechęć
do czytania na całe życie.
FABRYCZNY
SYSTEM
PRUSKI
NSSOC powstał w szkołach, których
celem było przygotowanie do pracy
w fabryce nisko wykwalifikowanego
pracownika fizycznego. Szkoły te
pracowały tzw. systemem pruskim,
inaczej zwanym systemem fabrycznym. Szkoła swoją organizacją
miała przypominać fabrykę, w której
nauczyciel przekazuje swoją wiedzę
grupie około 30 uczniów, po czym
weryfikuje stopień przyswojenia tej
wiedzy poprzez sprawdziany i odpytywanie. Mimo, że żyjemy w XXI wieku
i zmieniły się wszystkie realia, system
fabryczny stosowany jest po dziś
dzień, i nawet ma swoich gorących
zwolenników, co oczywiście może
budzić
powszechne
zdziwienie.
System pruski, także jest systemem
zniechęcającym do nauki! Efekty
jego działania widać prawie natychmiast, gdyż większość dzieci w pierwszej
klasie z wielką chęcią przestałaby
chodzić do szkoły. Jeżeli jest inaczej,
to zazwyczaj jest to zasługa dyrektorów i nauczycieli pracujących
w szkołach, którzy na własną rękę
starają się łagodzić skutki działania
obu tych systemów, albo wysiłek
rodzica, który dba o zrównoważony
rozwój swojego dziecka. Z wiekiem,
niechęć do mechanicznego wkuwania informacji u dzieci pogłębia się.
NATURALNE METODY NAUKI
I ZABAWY W CZYTANIE
Żeby w pełni docenić wirtuozerię,
z jaką NSSOC zniechęca dzieci do
czytania, musimy przyjrzeć się jego
największemu wrogowi - metodom
naturalnym, wprowadzającym dzieci
w świat ksiązki poprzez pasjonujące
gry, zabawy, dramy, a nawet
z wykorzystaniem eksperymentów
fizycznych i chemicznych. Czy zastanawiałaś się kiedyś, w jaki sposób
rozumiesz ludzką mowę? Kiedy rozmawiamy, dźwięki wydobywające
się z ust naszego rozmówcy służą
jako bodźce do przywołania znaczeń
nagromadzonych w naszy mózgu,
dzięki wcześniejszym doświadczeniom. Dla niemowlęcia dźwięk „miś”
początkowo nic nie oznacza, ale po

Rodzimy się jako
książęta i proces
cywilizacji zamienia
nas w żaby
Eric Berne

www.akademianauki.pl

pewnym czasie przywoła on obraz
pluszowej zabawki, którą dziecko tuli do
snu. W ten sposób, kojarząc dźwięki ze
znaczeniami, rozpoczyna się przepiękny
proces rozwoju funkcji mówienia
w mózgu dziecka. Dziś, kiedy rozmawiasz, w Twoim mózgu rozlega się symfonia znaczeń, pobudzanych słowami,
dźwiękami, a im piękniejsze słowa, tym
przyjemniejsze wrażenia... Dokładnie w
ten sam sposób dzieci niesłyszące uczą
się migać (potrafią już to 4 miesięczne
niemowlęta). Łączą gesty ze znaczeniami. W ich mózgach podczas migania eksploduje galeria znaczeń,
im piękniejsze treści rozmowy, tym
przyjemniejsze wrażenia. Dokładnie
tak samo jest również w przypadku
czytania. Wyraz jako znak graficzny
uwalnia w tańcu znaczenia wkodowane
w struktury naszych neuronów.
Im przyjemniejsze treści czytamy, tym
przyjemniejsze doznania w naszym
sercu. Żebyśmy mogli powiedzieć, że
dziecko czyta, określone znaki graficzne na kartce (wyrazy) muszą pobudzać
taniec znaczeń ukrytych w sieci neuronów dziecka. „Zdognie z baniadmai
nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy
zpiasie dengao solwa. Dzijee sie tak
datgelo, ze nie czamyty wyszistkch
lteir w sołwie, ale clae sołwa od razu.”
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W jaki sposób nauczyłaś się rozumieć
mowę? Czy twoi rodzice, stosowali
jakąś skomplikowaną metodę? Nie,
wystarczyło, że po prostu do Ciebie mówili, prawda? A migające
niemowlęta? Nauczyły się migać, bo
były uczone jakimiś skomplikowanymi
metodami? Również nie, wystarczy
migać do dziecka, żeby ono nauczyło
się języka migowego. Żeby dziecko
mówiło w języku angielskim, co trzeba
robić? – mówić do dziecka po angielsku. Mózg dziecka z cudowną, genialną
wrażliwością zareaguje na każde warunki, jakie mu stworzymy. Jeżeli dziecko
urodzi się w kraju trójjęzycznym, nauczy
się trzech języków, bez najmniejszych
problemów. Jeżeli będziemy dużo
czytać dziecku, pokazywać mu palcem,
wskaźnikiem co czytamy, będziemy
bawić się z nim wyrazami, literkami,
będziemy je lepić z gliny i z plasteliny,
genialny mózg dziecka zacznie uczyć
się czytania – bez wysiłku – tak samo
jak bez wysiłku nauczył się rozumieć
mowę... Jeśli w zabawie w czytanie
dodatkowo wykorzystamy książeczki,
w których dziecko czyta o sobie i o przygodach, które przeżyło, o eksperymentach, które wykonało, to zabawa
w czytanie staje się jeszcze bardziej
ekscytująca i przyjemna, przysparza

mnóstwa miłych wrażeń. Dzieciom,
które uczestniczyły w naturalnych
zabawach w czytanie, książka już
do końca życia będzie kojarzyć się
z pasjonującą przygodą. Dzieci te uczą
się czytać bez wysiłku i w przyszłości
stają się biegłymi czytelnikami. Naturalne zabawy w czytanie są tak skuteczne, że wykorzystuje się je do nauki czytania dzieci z ciężkimi uszkodzeniami
mózgu i osiągają one na tym polu duże
sukcesy (pisaliśmy o tym w poprzednim
biuletynie). Jeżeli dzieci z uszkodzonym
mózgiem mogą nauczyć się biegle
czytać, to może dziwić fakt, że dzieci w
szkołach, które mają całe i piękne mózgi
mają problemy z czytaniem. Może to
tylko świadczyć o tym, jak bardzo
skuteczny jest NSSOC.
II. ZASADA: SPRAW, ŻEBY NAUKA
CZYTANIA STAŁA SIĘ MORDĘGĄ
– MUSI BYĆ ŻMUDNA, NUDNA
I DAWAĆ MIZERNE EFEKTY.
Zważywszy na to, że każde roczne
dziecko kocha książeczki i na ich
widok wyciąga swoje rączki, zadanie
zniechęcenia do czytania jest dość
trudne. Jednakże poziom czytelnictwa
w gimnazjum świadczy o tym, że jest
to możliwe. Żeby skutecznie zniechęcić
dziecko do czytania trzeba połączyć
naukę czytania z czymś żmudnym,
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męczącym i nudnym – najlepiej też, żeby
dawało to mizerne efekty. Osiągamy to
w ten sposób, że zamiast bawić się wyrazami i czytać dziecku pokazując to co
czytamy, sadzamy je do książki i każemy
głośno składać literki, do momentu,
kiedy te kilkadziesiąt tysięcy wyrazów
jako całościowy obraz będzie pobudzać
znaczenia i idee w mózgu dziecka.
Zaręczam, że zajmie to długie, żmudne,
męczące miesiące i lata, tym bardziej, że
początkowo, kiedy dziecko składa literki
m......i......ś w żaden sposób nie kojarzą
mu się one z pluszakiem, którego tuli
do snu. Efekt zniechęcenia do czytania
będzie tym lepszy im częściej będziemy
dziecko sprawdzali i udowadniali mu,
jak kiepskim jest czytelnikiem. Im więcej
szorstkich słów dziecko wtedy usłyszy,
tym bardziej będzie unikać książki
a efekt zniechęcenia będzie trwalszy.
Żeby efekt destrukcyjnego NSSOC
był pełny, trzeba przestrzegać jeszcze
jednego warunku – należy kazać
dziecku wszystko czytać głośno.
Głośne czytanie jest nieprzyjemne
nawet dla osób dorosłych – jeżeli nie
wierzysz, to poczytaj przez piętnaście
minut jakąkolwiek gazetę. Nie dość,
że się zmęczysz, to jeszcze nic z tego
nie zrozumiesz i najprawdopodobniej stwierdzisz, że to jest bez sensu.
Dlatego dziecko, które w ten sposób

jest dręczone czytaniem, wcześniej
czy później dojdzie do tego samego
wniosku. Ten warunek pozwala nam
osiągnąć jeszcze jeden cel – dziecko
uczone w ten sposób, nie będzie
mogło być biegłym czytelnikiem...
W naturalnych metodach, to dorośli
czytają dziecku głośno, pokazując
palcem/wskaźnikiem co czytają, nie
wymagając od dziecka głośnego czytania. Dzięki temu dziecko poznaje
kształty wyrazów i ich znaczenia nie
wykształcając
tzw. wewnętrznego
lektora. Widzi tekst i rozumie go bez
konieczności wymawiania każdego
wyrazu w myślach. Biegli czytelnicy nie
muszą wymawiać w głowie czytanych
wyrazów. Wyrazy bardziej pobudzają
ich myśli. Dlatego, że szybciej myślimy
niż mówimy, biegły czytelnik czyta
znacznie sprawniej, niż czytelnik,
który czyta z przeciętną sprawnością.
Biegły czytelnik z każdą przeczytaną
książką będzie rozwijał coraz bardziej
sprawność myślenia. Sprawność czytania czytelnika przeciętnego nie
przekroczy tempa wymawiania wyrazów, czyli około 200 słów na minutę.
Żeby postawić kropkę nad „i” należy
bezwzględnie dawać dziecku do czytania książki mdłe i nudne – propozycje takich książek można znaleźć na liście lektur szkolnych. Jak widzimy NSSOC działa

kompleksowo i na wielu płaszczyznach
ogranicza czytelnicze zdolności dziecka. Jeżeli chcesz się przekonać, jakim
tempem czytasz, wejdź na stronę
w w w. te s t. a k a d e m i a n a u k i . p l.
Musimy jednak lojalnie uprzedzić
- skutki działania NSSOC są odwracalne,
nie tylko u dzieci, ale także u osób
dorosłych. Można zablokować talenty,
ale nie można ich zniszczyć. Naturalne
talenty do czytania można odblokować
u dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
odpowiedni trening, który może
całkowicie zneutralizować działanie
NSSOC. Dlatego trzeba się wystrzegać
placówek, które uczą i bawią się w czytanie naturalnym metodami, bo dziecko
na powrót może stać się biegłym
i zaangażowanym czytelnikiem.
Sarkastyczny charakter tego artykułu podyktowany jest chęcią zwrócenia większej
uwagi na stosowane obecnie praktyki
podczas nauki czytania. Podczas seminariów, które organizujemy bezpłatnie
dla rodziców czy nauczycieli, czasami
padają
niefrasobliwe
stwierdzenia
„przecież od lat uczy się tymi metodami
i jakoś wszyscy żyjemy”.
Chcemy jednak zwrócić uwagę, że dla
dziecka to, jakimi metodami jest uczone
ma znaczenie.

NATURALNEMETODY W AKADEMII NAUKI

Akademia Nauki od lat specjalizuje się
w naturalnych metodach zabawy i nauki
czytania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy nasze, wykorzystujące naturalne zabawy w czytanie z dużym
powodzeniem stosowane są w kilkudziesięciu przedszkolach na terenie
całej Polski, a ich ilość rokrocznie wzrasta. Adresy przedszkoli, które prowadzą
zajęcia
Programem
Wychowania
Przedszkolnego „Mały Odkrywca w
Przedszkolu” dostępne są na stronie
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www.naturalnazabawawczytanie.pl.
Osiągamy duże sukcesy w pracy z
dziećmi w wieku szkolnym. Poprzez
specjalnie skonstruowany trening,
odpowiednio dobrane gry, zabawy
i eksperymenty naukowe, zarażamy na
powrót dzieci pasją do uczenia się i odkrywania siebie i świata. Neutralizując
błędy popełnione podczas nauki
czytania sprawiamy, że dzieci stają
się coraz bieglejszymi, sprawnymi
czytelnikami i zaczynają fascynować

się książką. Niejedno oporne dziecko,
podczas kursów stawało się zagorzałym
czytelnikiem, o czym informowali
nas szczęśliwi rodzice, którzy mówili
„mamy za swoje, jak nie chciał czytać,
to teraz czyta wszystko i wszędzie”.
Prowadzimy również programy dla
młodzieży gimnazjalnej, licealistów, studentów i osób dorosłych. Każdy z programów jest ciekawą podróżą w głąb
własnych możliwości.
Serdecznie zapraszamy.
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KURSY DLA DZIECI
MAŁY ODKRYWCA
Zaczarowany Zajączek
– Naturalna nauka czytania przez zabawę
dla dzieci 3 i 4 letnich
Celem programu jest zbudowanie naturalnych podstaw czytelniczych poprzez przedstawienie otaczającego świata, zobrazowanie
codziennych zajęć i czynności za pomocą
eksperymentów, doświadczeń, podczas
których dzieci poznają wyrazy, literki i uczą się
czytania nie wiedząc o tym.
MAŁY ODKRYWCA
Przygoda na Bezludnej Wyspie
– Naturalna nauka czytania przez zabawę
dla dzieci 5 i 6 letnich
W tym programie dzieci odkrywają w sobie pasję do czytania przez zabawę w
podróżników poznających kontynenty,
kulturę oraz obyczaje żyjących tam ludzi.
Dzieci odkrywają własne „ja”, swoje mocne
strony. Doświadczając i eksperymentując
poznają wyrazy, wprawiają się w pisaniu,
rozwijają kreatywności i spostrzegawczość.

MĄDRE DZIECKO
Przygoda na planecie Tina
– Nauka i podnoszenie sprawności czytania
oraz odkrywanie wewnętrznych zasobów
dla uczniów klas 1 i 2.
Naukę czytania dzieci traktujemy jako proces
twórczy. Dlatego dzieci są zaangażowane
w uczenie się nie tylko intelektualnie, ale
również emocjonalnie. Rozwijają kreatywność i zaspokajają swoją olbrzymią
ciekawość wykonując eksperymenty naukowe i wzbogacając się o ciekawą wiedzę.
Aspekt emocjonalny to również szereg dram
i gier społecznych, podczas których dzieci
odkrywają swoje wewnętrzne bogactwo.
MĄDRE DZIECKO
Galaktyczna Przygoda
- Kurs szybkiego czytania i odkrywania
wewnętrznych zasobów dla uczniów
klas 3 i 4.
Dzieci wcielają się w rolę Galaktycznych
Strażników
Pokoju.
Opanowują
techniki radzenia sobie z własnymi emocjami,

wykonują ćwiczenia karate i rozwijają swoje
wewnętrzne zasoby. Oczywiście koncentracja, cierpliwość, dobra pamięć, sprawność
czytania i myślenia są cechami każdego
Rycerza Jedi, dlatego dzieci przez cały kurs
intensywnie ćwiczą te umiejętności.
UCZEŃ Z CHARAKTEREM
Młodzi naukowcy na tropie
– Kurs nauki szybkiego czytania i odkrywania wewnętrznych zasobów dla uczniów
klas 5 i 6.
Grupa młodych naukowców wpada na
trop zagadki kryminalnej. Żeby znaleźć
rozwiązanie, muszą wykazać się sprytem
i poznać tajniki fizyki i chemii... Oprócz
treningów podnoszących sprawność czytania, myślenia i zapamiętywania, młodzi
naukowcy przeprowadzają szereg ciekawych eksperymentów naukowych, takich jak
wyodrębnianie DNA z cebuli czy wywołanie
burzy w próbówce. Cały proces ma celu
rozbudzenie pasji uczenia się i tworzenia bez
napięć i stresów.

KURSY JĘZYKOWE

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

MAGIC ENGLISH – Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat.
ESPANOL MÁGICO – Kurs języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat.
Dzieci są geniuszami językowymi. Z wiekiem zdolności te zanikają. Dlatego tak ważne jest, by jak najwcześniej dać dziecku możliwość kontaktu z językiem
obcym. W naszych programach zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim (hiszpańskim, francuskim) i okazuje się, ku zaskoczeniu niektórych
dorosłych, że niemalże od samego początku dzieci rozumieją, co się do nich mówi a po niedługim czasie same zaczynają używać pierwszych zwrotów
i wyrażeń. O naszych zajęciach trudno powiedzieć „lekcje”, bo to szalona zabawa, której dzieci nie mogą się wprost doczekać

KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
GIMNAZJALISTA Z KLASĄ
– Program szybkiego czytania i rozwoju
intelektu dla młodzieży gimnazjalnej.
Poprzez trening szybkiego czytania, technik pamięciowych, twórczego myślenia
i koncentracji uczestnicy kursu nabywają
umiejętności sprawnego pozyskiwania
informacji i budują własną strategię uczenia się. Kursanci przechodzą profesjonalne
szkolenie z autoprezentacji w tym również
przed kamerą. Poznają somatoterapeutyczne procedury pracy z lękiem i złością, tak
aby skutecznie „sprzedać” zdobytą wiedzę.
Przechodzą również trening asertywności,
trening docierania do własnych zasobów
oparty na coachingu oraz poznają podstawy osobistego rozwoju. Wszystko to
w lekkiej formie gier, zabaw i warsztatów.

KWANTOWY UMYSŁ
– Program szybkiego czytania i rozwoju
intelektu dla licealistów, studentów
i dorosłych.
Program ten to kompletny zestaw technik
pozwalający na zbudowanie własnego,
niezwykle skutecznego, systemu przyspieszonego uczenia się. System ten ma
służyć nie tylko do zdobywania lepszych
ocen w szkole ale przede wszystkim ma być
narzędziem do pozyskiwania i odkrywania
nowych obszarów wiedzy. Ekonomiści
mówią jasno: - Za parę lat, albo będziesz
potrafił i lubił się uczyć oraz rozwijać,
albo trudno będzie Ci konkurować na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
„Efektem ubocznym” treningu szybkiego
czytania jest znakomity refleks intele-

ktualny. Żeby nauczyć się szybko czytać,
trzeba odkryć własne możliwości i talenty. Dlatego na kursie w Akademii Nauki
poznasz również wiele technik, które mają
swoje korzenie w coachingu i mentoringu.

www.przedszkola.naturalnazabawawczytanie.pl
Zapraszamy wszystkie przedszkola do współpracy.
BIULETYN AKADEMII NAUKI
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cykl bezpłatnych warsztatów i lekcji pokazowych
SOBOTA - NIEDZIELA

4 oraz 5 września 2010
11 oraz 12 września 2010

10.00 – 10.50 ESPANOL MÁGICO - program nauki języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.
10.10 – 10.55 MAŁY ODKRYWCA - jak wykorzystać niezwykły intelekt przedszkolaka.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.
10.30 – 11.15 MĄDRE DZIECKO – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 7 i 8 lat.
11.00 – 11.45 MAGIC ENGLISH - program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.
11.05 – 11.50 ESPANOL MÁGICO - program nauki języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców
11.10 – 11.55 MAŁY ODKRYWCA - jak wykorzystać niezwykły intelekt przedszkolaka.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.
11.30 – 12.15 MĄDRE DZIECKO – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 9 - 10 lat.
12.00 – 12.45 MAGIC ENGLISH. Program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.
12.10 – 13.25 GIMNAZJALISTA Z KLASĄ - techniki szybkiego czytania i autoprezentacji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i młodzieży gimnazjalnej.
12.20 – 13.35 KWANTOWY UMYSŁ - techniki szybkiego czytania dla młodzieży i dorosłych.
Lekcja pokazowa i warsztaty.
12.30 – 13.15 UCZEŃ Z CHARAKTEREM – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 11 i 12 lat.
13.00 – 13.45 MAGIC ENGLISH. Program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.
FESTIWAL NAUKI – po zakończeniu każdego warsztatu jego uczestnicy będą mogli obejrzeć
w specjalnie przygotowanej sali pokaz ciekawych eksperymentów naukowych.

W wyżej wymienionych warsztatach
mogą Państwo wziąć udział również w dni powszednie.
Prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc - 61 66 38 700
www.akademianauki.pl

